
ZZpprr aavvooddaajj   
ÚÚnnoorr   22001133  

BJB Vinohradská 68 

Dvě věci 
Máme za sebou dvě významné události. Jako Bratrská jednota baptistů jsme se rozhodli 
nepřijmout finanční vyrovnání od státu. Jako občané jsme zvolili nového prezidenta. 

Mnozí jsme hledali Boží vůli v obou těchto oblastech a z výsledku můžeme být 
zklamáni. Zklamáni můžeme být, protože se nesplnila naše očekávání, nebo protože se 
nesplnila Boží vůle. Může se však Boží vůle nesplnit? Buď jsme ji nerozpoznali, nebo 
nepřijali. Ale že by Hospodin neudělal to, co chtěl? Může to neudělat skrze nás, a to 
protože jsme se my rozhodli Mu klást podmínky. 

Kým je pro tebe Ježíš? Podle toho, kým je pro nás, Ho také nazýváme. Buď Ježíš, Ježíš 
Kristus, nebo Pán Ježíš Kristus. Chci nás povzbudit, ať už řešíme novou práci, televizi, či 
bydlení, návštěvu lékaře, hádku v rodině, nebo studium Bible, nechť je Ježíš skutečně 
naším Spasitelem i Pánem. Potom z řešení, jaké nám dá, nebudeme znechuceni, protože 
víme, že jsme tam, kde nás chce mít On a děláme to, co chce On, i když nás to bude stát 
všechno. Vždyť jsme Mu dali naše všechno, nebo ne? 

E. Poloha 

Volby 
Někdo zoufá, že volby nevyšly, tak jak si představoval, a že další možnost pro takto 
velké rozhodnutí dostane až za 5 let. Chtěl bych vám ukázat na volby, nebo přesněji na 
volbu, daleko důležitější, kterou můžete uskutečnit kdykoli. Jde v ní o kandidáta, kterého 
si volíte vy sami. Pro jeho zvolení stačí pouze jeden hlas, a to ten váš!  

Následuje krátké představení jeho osobnosti: 

Tento kandidát nikdy nebyl v žádné politické straně.  
Nedá se říct, že by někomu stranil, svým jedinečným způsobem straní všem. 
Domluví se ve všech světových jazycích, a to velmi zdatně a srozumitelně. 
Má vynikající mezinárodní vztahy a je v celém světě velmi uznávaný.  
Jeho veto parlament nepřehlasuje. 
Je nepředstavitelně bohatý a zaručeně nezkorupovatelný. 



Splní všechny své sliby a nikdy nelže. 
Slyší hlas každého svého voliče. 
Ví, co je pro chudé, bohaté, staré i mladé, nejlepší a dokáže jim to dát. 
Zajistí vám důstojnou budoucnost. 
Jeho žena, nebo lépe řečeno nevěsta, nemá problém s češtinou. 
Jeho volební tým je složen z velkého množství dobrovolníků. 
A v neposlední řadě, svým voličům přináší naději a sám pro ni vykonal nezbytné kroky. 

Zdá se ti, že je to nemožné? Zdá se ti, že nikdo takový na tomto světě není? Tak to bych 
ti Ho rád představil, je to Král králů, Pán pánů, prezident prezidentů, JEŽÍŠ KRISTUS. A 
věř mi, mluvím ze zkušenosti, protože už je to pár let, co jsem si Ho já zvolil.  

Jordan Haller 

Reflexe společnosti: 
Odsun sudetských Němců z křesťanské i nekřesťanské perspektivy.  
Uvažujeme-li o této události, jistě se to neobejde bez emocí. Vždyť mluvíme o době, kdy 
bylo pochováno 62 milionů obětí ať už vojáků, nebo civilistů. Mluvíme zde o třech 
procentech tehdejší celkové populace planety. Po konci války tato čísla jistě ještě nebyla 
tak dobře známa, aby se lidem mohl tajit dech nad hrůzností této události, ale známo bylo 
mnoho, a proto se není čemu divit, když se jakýkoli Němec stal symbolem tohoto 
obrovského bezpráví. Sám se nedivím, že vyhnání proběhlo plošně, bez zkoumání, kdo 
kolaboroval, a kdo ne. Asi se ani nedivím, že se to neobešlo bez krutostí a poprav, které 
zřejmě sloužily jako ventil zlobě, která se za okupace naakumulovala. Jako křesťan se 
však musím ptát sám sebe, zda bych na to měl právo, kdybych v té době žil. Písmo svaté 
nás učí jedné zajímavé, velmi revoluční a kontroverzní myšlence, která je vystižena v 
těchto verších: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste 
byli syny nebeského Otce;“ (Mt 5:44-45) a “Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči 
všem mějte na mysli jen dobré.“ Ř 12:17 Pokud bychom tyto verše použili jako měřítko, 
pak i kdyby byli všichni vinni, stejně bychom na to neměli právo. Bible zde není nijak 
naivní. Tyto výroky jsou myšleny naprosto vážně a je to Boží standard. Nad všemi viníky 
se Bůh již smiloval v Kristu a my máme i tohle následovat. Je zde totiž jeden fakt: Zlo 
plodí jen zlo. Ježíš zpřetrhal tuto kauzalitu a již není nutná. Pokud budeme oplácet zlým 
za zlé, nikdy se z toho bludného kruhu nedostaneme a budeme stále otroky nenávisti. 

Navíc musíme vzít v úvahu i to, že mezi vinnými byli i zcela nevinní. Byly zde i děti a 
podobně. Zloba v lidech a touha po spravedlivé odplatě způsobila nové zlo, které bylo 
srovnatelné s tím, které bylo pácháno z německé strany. Trestání vinných lze po lidsku 
pochopit, avšak nevinných, to je přeci i bez křesťanské perspektivy nepochopitelné a 
neodůvodnitelné. Vyhnání sudetských Němců, tak jak proběhlo, bylo dalším zločinem, 
kterého se lidstvo dopustilo v této hrůzné události druhé světové války. Jen to nebyli 
Němci, ale Češi, kdo jej spáchal. Pokud si to nedokážeme připustit, nepochopili jsme 
hloubku evangelia. Jako musí být jednotlivec schopen uznat, že udělal něco špatně, aby 
se z chyb poučil, stejně tak i celá společnost musí být schopna takovéto reflexe, a díky 
Bohu za ty, kteří se nebojí tyto věci říci nahlas.  



Tyto verše nás samozřejmě nevyzývají k „levné milosti“. Nejde o to, abychom náhodou 
neměli moc plné věznice. Odsun mohl být velmi užitečný právě pro ochranu Němců i 
Čechů a jistě byl nutný, protože stále žijeme v hříšném světě. Jsem však přesvědčen, že 
jakýkoliv byť i malý projev lásky, by v té době byl silnější zbraní než pušky a obušky. 
Komu se málo odpouští, málo miluje. Akt lásky k vinnému je cestou k jeho záchraně. 
Této cestě nás učí Ježíš Nazaretský, který se obětoval za celé, vinné lidstvo. Budeme-li ji 
následovat, stáváme se syny a dcerami nebeského Otce. Nechť je to pro nás ponaučením.  

Filip Žižka 

Hudba 
Již dlouho se chystám napsat něco o hudbě, zejména o té duchovní. Je mi totiž moc líto, 
že se kvalita hudby nezlepšuje tak, jako všechny ostatní obory. Ve všem vidíme 
obrovský pokrok, ale hudba jakoby stagnovala nebo dokonce upadala navzdory 
nebývalým možnostem techniky. Lidský hlas degeneruje, musíme posouvat rozsah do 
pohodlnějších poloh a stejně je to málo platné.  

Chtěl bych povzbudit hudebníky, aby se soustředili na melodii, protože ta nese poselství: 
někdy ve slovech, někdy i beze slov! Tak, jako se člověk skládá z těla, duše a ducha, 
píseň se skládá z rytmu, harmonie a melodie. Ve stejném pořadí to k sobě patří. Proto 
diskotéková hudba klade důraz na rytmus, meditační hudba na harmonii a hudba, která 
chce něco říct (zde nechci / nemohu použít pojem „duchovní hudba“) na melodii. Vždyť i 
mnoho „lidovek“ má krásnou, poctivou melodii, ale tam je zvěst žel často obscénní. 

Vybavil se mi Salieri vs Mozart a kupodivu jsem hned našel kousek filmu na: 
http://www.youtube.com/watch?v=-ciFTP_KRy4. Copak měl jen Amadeus takový dar tvořit „hity“, které 
si dodnes píská kdekterý zedník na stavbě? A jsme my také takoví jako císařpán, že 
raději ohodnotíme jeho dílo slovy „je tam moc kuliček = not“, než abychom věnovali 
trochu dřiny na to jeho skladbu nacvičit? Máme v kancionálu několik písní i od 
W. A. Mozarta. 

Když se bratra Daniele Mathausera br. Šolc ptal, proč jsou jeho harmonizace písní tak 
těžké, odpověděl právě to, čím jsem dnes začal: že předpokládá růst mladých k větším 
schopnostem a k větší dokonalosti. A on, že chce dát Pánu také to nejlepší, co umí. 
„Nemohu přeci dát méně!“, což jsou slova písně 243, kterou také harm. D. M. Zahrát 413 
z listu bez chyby asi nejde – je považována ze nejtěžší, ale je to výzva. Proto 
nezůstávejme jen u těch nejznámějších písní, ale pojďme kupředu! 

PH 

Narozeniny únor 
  2. Filip Žižka 
  7. Jan Jackanič   
  8. Milada Pohlová 
10. Helena Breyová 

11. Iveta Procházková 
11. Helena Včeláková 
14. Marek Macák 
18. Miloš Tresa 

26. Alexandra Klikarová 
27. Lenka Boháčková 



Klub seniorů úterý od 15h 
  5. 2. J. M. W. Turner  – Život a dílo – Vlado Vovkanič 
12. 2. Proroctví se stává dějinami  – Ludmila Hallerová 
19. 2. Konflikty a jejich řešení – Ing. Sedláček a Dr. Sedláčková 
26. 2. Generační vztahy v rodině – Dr. Kasalová 

Bohoslužby neděle 9:30 - 11h 
datum vedení kázání Bělá pod Bezdězem 

2. 2. So 9 – 12h setkání nad koncepcí sboru 

3. 2. Erik Poloha+VP Vlado Vovkanič Jiří Boháček 

10. 2. Vlado Vovkanič Erik Poloha Erik Poloha + VP 

17. 2. Vlado Vovkanič David Živor Filip Žižka 

24. 2. Vladimír Hejl Erik Poloha Miloš Tresa 

Mimořádné akce 
So 2. 2. 9 – 12h setkání nad koncepcí sboru 
Po 11. 2. 18h Sborová rada 
Pá 22. 3. 18:15 Večer modliteb II.  za Veletrh esoteriky 
Ne 24.3./14.4. Výroční sborové shromáždění + společný oběd 
Pá 29. 3. Velký pátek – čtení Bible (nám. Jiřího z Poděbrad) 
Pá 29. 3. 18:15 Velký pátek – Sederová večeře ve VS (připraví mládež) 
Ne 31. 3. 8h Jitřní (Riegrovy sady) 
Po 1. 4. Velikonoční výlet 
So 20. 4. Sjezd delegátů (Cheb) 
19. – 21. 4. Veletrh esoteriky 
Pá 24. 5. Noc kostelů 
7. – 9. 6. Sborový víkend – Šlovice u Rakovníka 
10. – 17. 8. Tábor KS Pohoda (přihlášky viz web dole) 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.  
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